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ကူးလ့ုိလဲ ရရေ ပံုနှိုက်လ့ုိလဲ ရရေ  



နုိအာက ဖရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သူ  

ဖြိုက်ရေ အခရားလူတေ အားလံုးက  

ဖရားသခင်ကို မုန်းပီးကေ ဖရားသခင်  

စကား နားမထောင်ကတ်ရ တိုက်နေ့ကျကေ  

ဖရားသခင်က နုိအာကို အံ့အားသင့်စရာ  

                                             ကိစ္စ  

                                             တိုကိခုကို  

                                              ပြောပြရေ အမတ်တို့  

                                                               မိသားစုပဲ  

                                                               လွတ်လိမ့်မယ်  

                                                                  လ့ုိ ပြောရေ 



ဖရားသခင်က နုိအာကို သတိပေးရေ ကြီးမားပီးကေ  

ကရောက်ဖ့ုိ ကောင်းတက် ရီကီးပီးကေ ကမ္ဘာကြီးကို  

  လှွမိးသွားလိမ့်မယ် နေးကရောင့်မ့ုိ သစ်သားလှေ  

         အကီးကီး လုပ်ပီးကေ လှေ အကီးကီး တိုက်စီး 



လုပ်ပီး အမတ် မိသားစုနက် သတ်တဝါ တေ စီးသွားပါ  

လ့ုိ ပြောရေ ဖရားသခင်က နုိအာကို အတိအကျ  

           ညွှန်ကြားချက်ပေးရေ နုိအာကတော့  

           စပီး အလုပ်ရှုပ်ရ  



အခရားလူတေက  

နေးသူကို လှေ ဆောက်နေလ့ုိ  

ဆိုပီးကေ ပျက်ရယ်ပြုပီး  

သရော်ကတ်ရေ  

နုိအာကတော့  

 
 

ဆက်လုပ်နေရေ  

နုိအာက အခရားလူတေကိုလဲ 

ဖရားပြောရယ်ဟာကို  

ပြေယပြရယ ်အနေလဲသုတ်  

ဇာသူမှ နားမထောင် ကရပါ 



နုိအာကတော့ လံုးဝကို ယုံကြည်ရေ 

အရင်က မုိးတောင် မရွာဖူးပေမ့ဲ 

ဖရားသခင်ကို သူက ယုံကြည်ရေ  

နေးပုိင်န့ဲ နေးသူ လှေလဲ 

ပြည့်ပြည့်စံုစံုနက် 

 ပြီးလားရေ  



နေပီကေ သတ်တဝါတေကို ခေါ်ရေ ဖရားသခင်က အချ့ုိ မျုိးစိတ်တေဆီက  

                   ခုနှစ်ကောင်စီ ခေါ်ပီးကေ အချ့ုိမျုိးစိတ်တေထဲက  

                   နုိှက်ကောင်စီ ခေါ်ရေ 



ငှက် အသေး အကြီး သား ရဲသတ်တဝါ အဟေ အတို အားလံုးအတွက်  

              လှေထဲမှာ နေရာယူရေ  



အခရားလူတေတကတော့ နေးသူကို ဆဲနေလောက်ရေ 

အနေလဲသုတ် သူတို့ဟာ အပြစ်လုပ်တာက 

မရှောင်ဂတ်ကြရေ လှေထဲ  

လုိက်စီးဖ့ုိလဲ မပြောကြရေ  



နောက်ဆုံးကျကေ  

လှေပေါ်မှာ လုိက်မယ့်  

သူ အားလံုး အဆင်သင့်  

ဖြိုက်လားကတ်ရေ ဖရားသခင်က  

နုိအာက လှေထဲကို လာဖ့ုိ ဖိတ်ခေါ်ရေ  



နုိအာနက်  

သူ့မိန်းမချေ သူ့သားချေ  

သုံးယောက်နက် သူတို့ မိန်းမတေ  

လှေထဲ ဝင်စီး ကတ်ရေ အနေကေ  

ဖရားသခင်က လှေတံခါးကို ပိတ်လုိက်ရေ  



နောက်ပီးကေ မုိးတေ  

စရွာလာရ ရက်လေးဆယ်လံုးလံုး  

နေးပုိင် မုိး အများကီး ရွာပီးကို  

မြေးကီးထဲမှာလဲ ရီ ဝင်အောင်းနီကတ်ရေ  



မြို့တေ ရွာတေကို  

ရီစကြီးလာရ မုိး အရွာ ရပ်သွားတဲ့ အခါကျကေ  

တောင်တေတောင် ရီအောက်ထဲ ရောက်နေကတ်ရေ  

လေရှုရတဲ့ သတ်တဝါ အားလံုး သေသွားခဲ့ ကတ်ရေ  



နုိအာ တို့ကတော့  

ရီလုိှင်းကရောင့ိ လှေက ရီပေါ်မှာ 

မျောနေရေ လှေ ထဲမှာ မှောင်လဲပဲ 

ခလုတ်ကန်သင်း များလဲပဲ  

ကြောက်လဲပဲ အနည်းဆူံးတော့ 

နေးသူတို့ ရီကြီးတာကနေ လှေက 

ကာကွယ်ပေးပါရေ  



နေးသူတို့ လှေစီးပီး ငါးလ အကြာ ဖရားသခင်က လေ 

ခြောက်ကို ဖန်ဆင်းလုိက်ရေ လေတိုက်ပီးကေ 

နေးလေက နုိအာတို့ကို အမြင့်ဆုံး တောင်ကို 

လမ်းညွှန်ပေး ရေ နုိအာတို့ အဲ့ထဲမှာ နီပီးကေ ရီ  

                         ပြန်ကျသွားတာ  

                         စောင့်ကတ် ရေ 



နုိအာက ဂျကန်း တိုက်ကောင်န့ဲ ချုိးငှက် တိုက်ကောင်ကို လှွတ်ပီးကေ 

ခရောက်သွေ့သန့်ရှင်းရေ နေရာ ဟရာခိုင်းရေ အနေလဲသုတ် ဂျကန်း က 

မတွေ့ပဲ ပြန်လာရေ  



တိုက်ပတ်ကြာကေ နုိအာက ထပ်  

ကြိုးစားရေ ဂျဂန်းက သံလွင်ရွက်ကို  

နုှတ်သီးမှာ တိုက်ပီး ယူလာရေ  

နောက်တိုက်ပတ်ကျကေ ဂျကန်းက  

ပြန်မလာကေ နုိအာက သီလုိက်ရ ကမ္ဘာမြေဂီး  

                         ခြောက်သွေ့လားပီးရ 



ဖရားသခင်က နုိအာကို  လှေကနေ ထွက်ခဖ့ုိ ပြောရေ 

နုိအာနက် နေးသူ မိသားစု သတ်တဝါတေ အားလံုး  

             ထွင်လာကတ်ကေ 



နုိအာက  

အရမ်းဝမ်းသာနီရေ  

နေးသူက ဖရားစင် 

ဆောက်ပီးကေ 

နေးသူမိသားစုကို ကယ်ခတက် 

ဖရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရေ  



ဖရားသခင်က နုိအာကို  

ကတိတိုက်ခု ပေးခရေ 

နောက်တိုက်ခေါက်  

ယေးပုိင် ရီကီးအောင် လုပ်ပီးကေ  

အပြိုက်မပေးရလ့ုိ  ေပြာရေ 
 

                                        နေပီးကေ ကတိ  

                                        အမှတ်အသား  

                              တိုက်ခုလဲ ထားခရေ   

                              သက်တန့်တေဟာ  

                              ဖရားသခင်ရဲ့ ကတိ  

                              အမှတ်အသား ဖြိုက်ရေ 



နုိအာနက် သူ့မိသားစုက  

ဘဝသိုက် စတင်ကတ်ရေ 

နောက်ပီးကေ သူ့သားစဉ်မြေးဆက်ကနေ 

လူအများဂီး မွေးလာရေ ကမ္ဘာက 

နုိင်ငံတိုင်းက လူတေဟာ  

 

 

 

 

 
 

နုိအာရဲ့ မျုိးဆက်တေ ဖြိုက်ရေ 



နုိအာန့ဲ အကြီးအကိယ် ရီကီးခြင်း 

 

ဘုရားသခင်၏ စကားလံုး, သမ္မာကျန်းစာ 

 

တွိခရေ 

 

ဓမ္မကျမ်းစာ ၆_၁၀ 

“မင်း (မား) တို့ရေ့ စကားလံုးတေက အလင်းရောင်ပုိင်” 

တေးချင်း ၁၁၉:၁၃၀ 



နိဂုံး 



သနမာကရမ်းစာက ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းရေ ဖရားသခင်  

နဲ့ သူ့အကရောင်းကို သိစေခရင်ရေ ဖရားသခင် အကရောင်းကို ပြောပြရေ 

 

ဖရားသခင်က ငါတို့ မကောင်းမုှတိ ပြုလုပ်ကတ်ရေကို သိရေ နေးဟာကို ဒုစရိုက်လ့ုိခေါ်ရေ နေးအတွက် 

အပြိုက်ပေးမှာက သေဒဏ် ဖြိုက်ရေ အနေးလေးသုတ် ဖရားသခင်က နိကို ခြိုက်ခရင်ရေ  

သူက သူရဲ့ တိုက်ဦးတည်းသော သား ဂျေဆပ်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သေစေပီးကေ နိတို့ရဲ့ 

အပြိုက်တိအတွက် ပီးဆပ်ရေ ဂျေဆပ်က သေပိကေ အသက်ပြန်ရှင်လာပီး ကောင်းကင်ကို ပြန်လားရေ 

နိ ဂျေဆပ်ကို ယုံကြည်ကေ သူ့ကို နိ အပြိုက်တိ ခွက်လွက်ဖို့ တောင်းဆုိကေ သူက လုပ်ပေးလိမ့်မန်  

သူက နိဆီကို လာပီကေ နီနဲ့  အတူ နီလိမ့်မယ် အနေကေ နီကလဲ သူနဲ့အတူ ထာဝရ နီလိမ့်မန် 

 

နိ နေးအမှန်တရားကို ယုံကြည်ကေ ဖရားသခင်ကို ပြောပါ ဂျေဆပ်အရှင် အမတ်က  

ဖရားသခင်လ့ုိ ငါ ယုံကြည်ရေ ငါတို့ အပြိုက်တေ အတွက် ပေးဆပ်ပီး သီလားရေ ဆုိတာ  

ယုံကြည်ရေ အမတ် အခု အသက် ပြန်ရှင်ပီးရ ငွဘဝတိကို ဝင်လာပီကေ ငါ့အပြိုက်တိကို  

ခွကိလွက်ပိပါ အနေကေ ငါလဲ ဘဝသိုက် စတင်လ့ုိရပီကေ တနေ့မှာ နိနဲ့ အတူ နီနိုင်မှာ  

ဖြိုက်ရေ ငါ့ကို  နာခံဖို့ ကူညီပီးပါ အမတ် ခလေး အနေနဲ့ နီဖို့ ကူညီပီးပါ . အာမန် 

 

သန်မာကရမ်းစာကို ဖတ်ပီးကေ နေ့တိုင်း ဖရားကို စပြောပါ။ ဂျွန် 3:16 
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